
أنهت بورصة الكويت تعامالتها امس  األربعاء على ارتفاع 
مؤشرها السعري 2ر40 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6237 نقطة 

بنسبة صعود بلغت 65ر0 في املئة.
 في املقابل ارتفع املؤشر الوزني ليكسب 19ر2 نقطة ليصل 
إلى 33ر396 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 56ر0 في املئة كما ارتفع 
مؤشر )كويت 15( بواقع 4ر6 نقطة ليصل إلى 23ر901 نقطة 

بنسبة صعود بلغت 72ر0 في املئة.
 وشهدت اجللسة تداول 7ر57 مليون سهم متت عبر 2330 
صفقة نقدية بقيمة 07ر7 مليون دينار كويتي )نحو 11ر23 

مليون دوالر أمريكي(.
 وتابع املتعاملون إعالن امتام عملية بيع لشخص مطلع على 
أسهم شركتي )املال لالستثمار( و)أسس القابضة( عالوة على 

إيضاح الشركة الكويتية للمقاصة لعمالء الشركة الرباعية 
للوساطة املالية بشأن إيقاف نشاط الشركة اعتبارا من اليوم 
األربعاء وملدة خمسة أيام عمل نتيجة تطبيق اجلزاءات الواردة 

في مستند الضمانات املالية.
 كما تابع املتعاملون إفصاحا من شركة )امل��ال لالستثمار( 
بشأن دع��اوى وأحكام قضائية ع��الوة على إفصاح معلومات 
جوهرية لشركة تابعة ملجموعة االمتياز االستثمارية وإيضاح 
بشأن ال��ت��داول غير االع��ت��ي��ادي لسهم شركة أج���وان اخلليج 

العقارية.
 وشهدت اجللسة إعالن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة 
ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل وإع��الن موافقة 
هيئة أسواق املال الكويتية للشركة الوطنية الدولية القابضة 

على جتديد حق شراء أو بيع أسهمها.
 وكانت أسهم شركات )افاق( و)سنام العقارية( و)االثمار( 
و)آب���ار( و)ح��ي��ات ك��وم( األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم 

)االثمار( و)أعيان( و )أبيار( و)االميتاز( و)جياد( األكثر تداوال.
 واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني األرب��اح 
أسهم العديد من الشركات في مقدمتها )معادن( و)أولى تكافل( 
و)كامكو( و)امتيازات( و)اجن��ازات( في حني شهدت اجللسة 
ارتفاع أسهم 58 شركة وانخفاض أسهم 32 أخرى وسط ثبات 

أسهم 24 شركة من إجمالي 114 شركة متت املتاجرة بها.
 واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم )كويت 15( على 
6ر7 مليون سهم متت عبر 520 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون 

دينار )نحو 44ر11 مليون دوالر(.

قال مدير تطوير أعمال العطريات في 
ش��رك��ة صناعة الكيماويات البترولية 
الكويتية فراس العواد اليوم األربعاء إن 
الشركة جتري حاليا املفاوضات النهائية 
بشأن م��ش��روع مجمع البتروكيماويات 
العطرية املزمعة إقامته في مملكة البحرين 
بطاقة إنتاجية 4ر1 مليون طن من مادة 

البرازيلني سنويا.
وأضاف العواد في لقاء مع مجلة )كيميا( 
الصادرة عن )الكيماويات البترولية( في 
عددها األخير أن صناعة العطريات تواجه 
حتديات عديدة داخل الكويت وخارجها ما 
دعا الشركة إلى دراسة ومتابعة وحتليل 

تلك التحديات لتجاوزها.
وأكد سعي )الكيماويات البترولية( إلى 
دراس��ة العديد من الفرص االستثمارية 
في أماكن متفرقة من العالم خصوصا في 
املناطق ذات النمو الصاعد الفتا إلى أنه 
املوافقات الالزمة للقيام بدراسات اجلدوى سيتم اإلفصاح عنها بعد استكمال أخذ 

االقتصادية للمشاريع اجلديدة.
وأوض��ح أن الشركة أج��رت الدراسات 
الالزمة ملشروع البتروكيماويات املتكامل 
م��ع مصفاة ال���زور ال���ذي يشمل مشروع 
العطريات إلنتاج البرازايلني بطاقة 4ر1 
مليون طن سنويا وإنتاج وقود السيارات 
)اجلازولني( بطاقة 421 ألف طن سنويا 

من وحدة )أف سي سي(.
وأفاد بأن شركة الصناعات البترولية 
املتكاملة )كيبك( والتي مت إنشاؤها أخيرا 
ك��ش��رك��ة ت��اب��ع��ة مل��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول هي 
املسؤولة عن إدارة وتنفيذ املشروع الفتا 
إلى أن )الكيماويات البترولية( تقوم حاليا 
بإعداد الدراسات الالزمة لتسويق منتجات 

املشروع من العطريات واألوليفينات.
وذكر العواد أن )الكيماويات البترولية( 
ح��ق��ق��ت إجن������ازات ع���دي���دة ف���ي صناعة 
العطريات خ��الل الفترة املاضية بزيادة 
ملحوظة ف��ي األرب���اح مشيرا إل��ى سعي 

دائرة تطوير أعمال العطريات إلى حتقيق 
دور جوهري في املستقبل لدفع عجلة النمو 
والتطور من خالل استثمارات ومشاريع 

ذات عالقة داخل وخارج الكويت.
وق�����ال إن ص��ن��اع��ة ال��ع��ط��ري��ات هي 
إح���دى العناصر الرئيسية ف��ي صناعة 
البتروكيماويات إذ ترتكز ه��ذه الصناعة 
على استغالل مادة )النافثا( إلنتاج مادتني 
أساسيتني وهما مادتا البرازيلني والبنزين 
اللتان يتم استخدامهما ف��ي إن��ت��اج عدة 

منتجات الحقة.
وب��ني أن الشركة تعتبر إح��دى اجلهات 
التسويقية ملنتجات العطريات في األسواق 
العاملية وتسعى إلى تعزيز مواقعها احلالية 
ف��ي األس���واق وفتح م��ج��االت للدخول في 
أسواق جديدة عبر رفع طاقتها التسويقية 
باستغالل منتجات العطريات املتوقع 
إنتاجها ف��ي املستقبل س��واء داخ��ل دول��ة 

الكويت أو خارجها.

ي��ع��م��ل ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي 
على اح��ت��رام وتقدير كافة عمالئه 
م��ع اخ��ت��الف احتياجاتهم وأمن��اط 
احلياة اخلاصة بهم، كما يوفر حالياً 
خدمات مخصصة لعمالئه من ذوي 
االحتياجات اخل��اص��ة مب��ا ف��ي ذلك 
ذوي االعاقات البصرية والسمعية 

والبدنية.
وتشمل بعض اخل��دم��ات التي 
ي��ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ك: أج��ه��زة ال��وط��ن��ي 
للسحب اآللي مع لوحة مفاتيح بريل 
وسماعات ل��أذن ملساعدة العمالء 
املكفوفني على سحب او إيداع األموال 
بسهولة وأمان باإلضافة للمعامالت 
امل��ص��رف��ي��ة األس���اس���ي���ة األخ����رى 

وإمكانية الطباعة بلغة بريل.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك، ي��وف��ر بنك 
الكويت الوطني فريق عمل متخصص 
مت تدريبه بالكامل على استخدام لغة 
اإلش��ارة للتواصل مع العمالء ذوي 
اإلعاقة السمعية، كما تتوافر األجهزة 
اللوحية »iPad« مع خاصية حتويل 
ال��ك��الم إل��ى ن��ص مكتوب ف��ي بعض 
األف����رع. وع��م��ل البنك على جتهيز 
كافة األفرع مبداخل خاصة لتسهيل 
حركة الكراسي املتحركة ومواقف 
خ��اص��ة حت��م��ل ع���الم���ات واض��ح��ة 
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة. إلى 

جانب ذل��ك، يوفر البنك صناديق 
أمانات ميكن الوصول إليها بسهولة، 
وبطاقات ائتمانية وسحب آلي مع 
ص���ورة شخصية لسهولة حتديد 

هوية العميل )عند الطلب(.
كما يقوم بنك الكويت الوطني 
اي��ض��اً بتوصيل ب��ط��اق��ات الوطني 
االئتمانية للعمالء في منازلهم ومن 
خالل خدمة التوصيل من الوطني “ 
Doorstep Banking” وبإمكان 
ال��ع��م��الء م���ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخلاصة التقدم بطلبات القروض او 
بطاقات االئتمان او فتح حسابات 

جديدة. كما ميكن للعمالء االتصال 
على اخل��ط الساخن 801-1801 
في حالة االستفسارات اخلاصة أو 

لطلب املساعدة.
وق��ال��ت م��دي��رة االف���رع ف��ي بنك 
الكويت الوطني غدير العوضي 
“تعد خدمة التوصيل من الوطني 
Doorstep Banking” من 
اح��دث الوسائل التي يستخدمها 
الوطني وأكثرها اب��ت��ك��اراً كجزء 
أساسي من نهج البنك املركز على 
ال��ع��م��الء. ف��ف��ي ب��ع��ض األح��ي��ان، 
يصعب على عمالئنا زيارة األفرع 
ألي سبب من األس��ب��اب، ل��ذا نعمل 
على توفير اخلدمة املصرفية إلى 
ام��اك��ن ت��واج��ده��م س���واء ف��ي أماكن 

سكنهم او مقار العمل”.
وأوض��ح��ت ال��ع��وض��ي “ال يألو 
بنك الكويت الوطني جهداً في تلبية 
احتياجات عمالئه، فعلى سبيل املثال 
عملنا على توفير م��واق��ف خاصة 
لعمالئنا م��ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخلاصة على مستوى كافة االف��رع 
وم���داخ���ل خ��اص��ة لتسهيل حركة 
الكراسي املتحركة وذل��ك من واقع 
امياننا الراسخ باحترام حقوق جميع 
عمالئنا وتوفير اقصى وسائل الراحة 

لهم.
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0.302 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر صرف ال��دوالر األمريكي مقابل 
الدينار الكويتي ام��س  األرب��ع��اء عند مستوى 
302ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 
355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم اول 

أمس الثالثاء.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية 
على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه 
اإلسترليني انخفض إلى مستوى 402ر0 دينار 

بينما ارتفع الفرنك السويسري إل��ى مستوى 
305ر0 دينار في حني بقي ال��ني الياباني عند 

مستوى 002ر0 دينار.
وف��ي ال��والي��ات املتحدة ارت��ف��ع سعر صرف 

الدوالر مقابل سلة من العمالت الرئيسية األخرى 
خالل ت��داوالت اول أمس الثالثاء مع بدء جلنة 
السوق املفتوحة االحتادية اجتماعها الذي يستمر 

يومني.

ط��رح بنك الكويت امل��رك��زي اول  أم��س الثالثاء، 
س��ن��دات وت���ورق مقابل بقيمة 160 مليون دينار 
)530.7 مليون دوالر( ألجل ثالثة أشهر تنتهي في 13 

مارس 2018.
وبحسب البيانات املُتاحة على موقع البنك، فقد 
بلغ حجم الطلب على اإلصدار 907 مليون دينار، فيما 
جت��اوز حجم التغطية 5 أضعاف بنسبة تصل إلى 

.467%
وأوضح البنك أن سعر العائد على السندات املُشار 

إليها للفترة املذكورة تبلغ نسبته 1.75%.
وتسعى الكويت في الفترة احلالية إلى االنتهاء من 
قانون الدين العام، لزيادة حصيلة السندات إلى20  
مليار دينار، بدالً من 10 مليارات دينار، وزيادة مدتها 

إلى 30 عاماً، وإصدار صكوك كجزء من أدوات الدين.

الضغوطات البيعية وعمليات جني األرباح استهدفتا أسهم العديد من الشركات

0.65 باملئة  البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع املؤشر السعري 

جانب من تداوالت البورصة  

»املركزي« يبيع سندات
160 مليون دينار  بقيمة 

الهدف من وراء اإلعالن الرمضاني هو تعزيز صلة الرحم والتواصل األسري    

»اخلليج« يفوز بجائزة »اإلعالن التلفزيوني
2017« في ملتقى اإلبداع اإلعالني   األكثر تأثيرًا لعام 

أع��ل��ن ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ع��ن ف���وزه ب��ج��ائ��زة “اإلعالن 
التلفزيوني األكثر تأثيراً لعام 2017”، حيث مت تكرميه 
في حفل توزيع جوائز اإلبداع اإلعالني اخلامس، الذي 
نظمه امللتقى اإلعالمي العربي. وقد تسلمت اجلائزة 
السيدة ليلى القطامي، مساعد امل��دي��ر ال��ع��ام إلدارة 
االتصال املؤسسي لدى بنك اخلليج خالل احتفال كبير 

أقيم يوم الثالثاء املوافق 12 ديسمبر بقاعة الراية.
ويهدف اإلعالن التلفزيوني الذي أطلقه بنك اخلليج 
خ��الل شهر رم��ض��ان امل��اض��ي وأنتجته ش��رك��ة جوي 
برودكشنز إلى تعزيز أهمية صلة الرحم والتواصل 
األس��ري من خالل مشاهد صامته ولكنها معبرة جداً، 

راوها املمثل الكويتي القدير سعد الفرج.
ويركز اإلع��الن التلفزيوني ال��ذي جاء حتت عنوان 
“ غ��ّي��ر فكر”  ع��ل��ى ض����رورة احل��ف��اظ ع��ل��ى ذك��رى 
األح��ب��اء الذين غيبهم امل��وت عن أس��ره��م، والتواصل 
م��ع ال��ذي��ن أبعدتهم امل��س��اف��ات، إل��ى جانب التسامح 
وحتسني العالقات املنقطعة على مستوى العائالت 
واألصدقاء، وكذلك البر بالوالدين ورعايتهم. وقد حظي 
اإلع��الن التلفزيوني الذي مت بثه عبر مواقع يوتيوب، 
إن��س��ت��اغ��رام، فيسبوك وتويتر وغيرها م��ن وسائل 
التواصل االجتماعي بترحيب كبير على الصعيد احمللي 

واإلقليمي. 
واجلدير بالذكر أن جائزة اإلب��داع اإلعالني للعام 

2017 هي من تنظيم امللتقى اإلعالمي العربي للسنة 
اخلامسة.  ويعد امللتقى واحداً من أكبر الفعاليات التي 

تعنى بالنشاط اإلعالمي العربي في املنطقة، وال��ذي 
استضاف نخبة من اإلعالميني املتميزين، وال���وزراء، 
ورؤس��اء حترير الصحف احمللية والعربية، ومديري 

العديد من احملطات الفضائية، واألكادمييني والكّتاب 
واملؤلفني والفنانني ورج��ال األعمال من جميع أوساط 

العالم العربي.

البنك يفوز  بجائزة االعالن التلفزيوني االكثر تأثيراً

غدير العوضي

مقر البنك املركزي

العوضي: نسعى لتوفير أقصى وسائل الراحة جلميع عمالئنا

الوطني يوفر خدمات جديدة 
مميزةلذوي االحتياجات اخلاصة

»الكيماويات البترولية«: مجمع العطريات بالبحرين في مرحلة التفاوض النهائية 

فراس العواد

ملدة استحقاق ال تتجاوز سبع سنوات 

اكتتاب  نشرة  على  »كيبكو«  لـــ   توافق  األســـواق  هيئة 
100 مليون دينار  إلصدار سندات دين بـ  

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( حصولها على موافقة هيئة أس��واق املال 
الكويتية على نشرة االكتتاب املقدمة بشأن طرح سندات دين مساندة طرحا خاصا في الكويت.

وقالت )كيبكو( في إفصاح مكمل على املوقع اإللكتروني لبورصة الكويت امس  األربعاء إن 
القيمة االسمية للطرح ال تتجاوز 100 مليون دينار )نحو 327 مليون دوالر( وملدة استحقاق ال 

تتجاوز سبع سنوات من تاريخ اإلصدار.
ولفتت في إفصاحها إلى عدم وجود أثر جوهري على البيانات املالية املجمعة لشركة مشاريع 

الكويت القابضة جراء هذا الطرح.
وأسست )كيبكو( عام 1975 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها 200 

مليون دينار )نحو 654 مليون دوالر(.
وتكمن أغراض الشركة في متلك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك متلك أسهم 
أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة أو أجنبية أو االشتراك في تأسيس هذه الشركات 

بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
وأيضا تكمن أغراضها في اقراض الشركات التي متلك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه 
احلالة يتعني أال تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة املقترضة عن 20 في 

املئة على األقل.

بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
نظم مركز دراس���ات االستثمار ل��دى احت��اد 
 The ش��رك��ات االس��ت��ث��م��ار وب��ال��ت��ع��اون م��ع
 American University in Cairo –
School of Business برنامجني تدريبيني، 
 Leading Organization األول بعنوان
Transformation على م��دى يومي 11 
و12 ديسمبر 2017، والثاني برنامج مكثف 
ل���إدارة التنفيذية واإلدارة العليا بعنوان 
Leadership Development ي��وم 
13 ديسمبر 2017 في مقر احت��اد شركات 
االستثمار، حيث استضاف املركز الدكتور/ 

Steven D’Souza لتقدمي البرنامجني. 
وقد أوضحت فدوى درويش – مدير الدعم 
الفني باالحتاد ومدير املركز بالوكالة، بأنه 
املتدربني قد تعلموا منوذجاً لكيفية تكييف 
الهيكل والثقافة كما ه��و احل��ال ف��ي البنية 
االجتماعية لدعم استراتيجيات شركاتهم 
وأيضا مت االطالع على أساليب جديدة للتنظيم 
مثل Holocracy وTeal، وق��د مت تدعيم 
تلك النماذج واملعلومات بدراسة حالة من 
INSEAD على Zappos التي مت شراؤها 

من قبل األمازون مببلغ 1.2 مليار دوالر.
أما عن البرنامج املكثف لإدارة التنفيذية 

واإلدارة ال��ع��ل��ي��ا، ف��ق��د مت��ت إت��اح��ة ال��وق��ت 
للمشاركني ليلقوا الضوء على أسلوبهم في 
القيادة، كما اشتمل البرنامج على أساليب 
تطوير القيادة، وكذلك تبادل األفكار حول 
ال��ك��ت��اب ال���ذي ش���ارك ف��ي تأليفه ال��دك��ت��ور 
D’Souza، والذي فاز كتاب اإلدارة سمي من 
السنة في اململكة املتحدة، وكذلك جلسة على 

شبكة القيادة.
كما أضافت درويش بأن هذا البرنامج ُيطلع 
القياديني في الشركات على أه��م التحديات 
احلديثة التي تواجههم، وبالتالي متكينهم 
من استخدام أفضل الظروف لدفع شركاتهم 

لتحقيق األرباح في ظل املتغيرات والتحديات 
التقنية التي من املفترض على القيادي التأقلم 
معها وفهمها ودفع موظفيهم إلى تكوين خلية 

معينة تكون نواة لالبتكار داخل املؤسسة. 
وفي نهاية البرنامجني مت تقدمي شهادات 
للمشاركني، وهم من اجلهات اآلتية: الشركة 
الكويتية لالستثمار، شركة االستشارات 
املالية الدولية، شركة الصفاة لالستثمار، 
شركة كامكو لالستثمار، شركة االستثمارات 
الوطنية، الشركة الكويتية للمقاصة، شركة 
أصول لالستثمار، شركة املركز املالي الكويتي، 

شركة نور لالستثمار املالي.

»احتاد الشركات« ينظم دورات تدريبية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي


